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فاهللا تبارك وتعاىل يبصر كل شيء ، يبصر دبيب النمل على الصخرة السوداء يف ظلمة الليل ، يبصر ما ال تدركه  

أعني الناس مما هو أخفى وأدق ، كذلك يف السمع يسمع كل شيء ، يعلم السر وأخفى من السر , ويعلم اجلهر 

، تقول عائشة رضي اهللا عنها يف قصة اادلة ]7)[طه:سر َوَأْخَفى )(( َوِإْن َتْجَهْر بِاْلَقْوِل فَِإنُه يـَْعَلُم ال، نعم 

اليت ظاهر منها زوجها وجاءت تشتكي إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وكانت عائشة يف احلجرة واحلجرة صغرية  

 عز وجل حياور املرأة وعائشة خيفى عليها بعض حديثها واهللا الرسول صلى اهللا عليه وسلمكما هو معروف وكان 

 َقْد َسِمَع اللُه قـَْوَل الِتي ُتَجاِدُلَك ِفي َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإَلى اللِه َواللُه َيْسَمُع َتَحاُورَُكَما(( يقول : 
( الحمد هللا الذي وسع سمعه األصوات إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض ، تقول : ]1)[اادلة:)

ومع ذلك مسع قوهلا وحماورا للرسول صلى اهللا عليه وسلم , ويف اإلميان  كل شيء )حديثها واهللا عز وجل فوق  

بأن اهللا تعاىل ذو بصر نافذ ال يغيب عنه شيء وذو مسع ثاقب ال خيفى عليه شيء يف اإلميان بذلك ما يقتضي 

هللا يراك إن عملت أي لإلنسان أن ال يري ربه ما يكرهه اهللا ، وال يسمعه ما يكرهه اهللا ألنك إذا أمنت بأن ا

عمل رآك إن قلت أي قول مسعك فهذا يوجب أن ختشى اهللا عز وجل وأال تفعل فعًال يكرهه اهللا وأال تقول قوًال 

يكرهه اهللا عز وجل لكن اإلميان ضعيف فتجد اإلنسان عندما يريد أن يقول أو أن يفعل ال خيطر يف باله أن اهللا 

َما  ((قال تعاىل :  ثرية فيجب علينا مجيعًا أن ننتبه هلذه النقطة العظيمة .يسمع أو يرى إال إذا نبه فالغفالت ك
 هل الضمري يعود على أصحاب الكهف أو على من يف السموات (( ما لهم )) ) َلُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِلي (

ز وجل ، وحىت املؤمنون واألرض ؟ الثاين هو املتعني ، يعين ليس ألحد ويل من دون اهللا حىت الكفار وليهم اهللا ع

 (( َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه َويـُْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظًة َحتى ِإَذا َجاَء َأَحدَُكمُ وليهم اهللا عز وجل ، قال اهللا تعاىل : 
، فاهللا ويل لكل ]62- 61)[األنعام:) َحق الْ  ثُم رُدوا ِإَلى اللِه َمْوالُهمُ  *اْلَمْوُت تـََوفـْتُه ُرُسلَُنا َوُهْم ال يـَُفرطُوَن 

أحد وهذه هي الوالية العامة أليس اهللا تعاىل يرزق الكافرين ؟ وينمي أجسامهم وييسر هلم ما يف السماوات 

واألرض ؟ وسخر الشمس والقمر والنجوم واألمطار وكذلك األرض ؟ هذه والية ويتوىل املؤمنني أيضًا لكن هذه 

الظُلَماِت ِإَلى  (( اللُه َوِلي الِذيَن آَمُنوا ُيْخرُِجُهْم ِمنَ ية اخلاصة للمؤمنني قال اهللا تعاىل : الوالية عامة ، الوال
، الوالية اخلاصة ]257)[البقرة:) النوِر ِإَلى الظُلَماتِ  الطاُغوُت ُيْخرُِجونـَُهْم ِمنَ  النوِر َوالِذيَن َكَفُروا َأْولَِياُؤُهمُ 

ناية خاصة اللهم اجعلنا من أوليائك ، تستلزم والية خاصة أن اهللا تعاىل يسدد للعبد ، يفتح له أبواب تستلزم ع

) ملاذا خيرجهم ؟ بالعلم ، ) الظُلَماِت ِإَلى النورِ  ُيْخرُِجُهْم ِمنَ (( العلم النافع والعمل الصاحل ، وهلذا قال : 

(( ) أي من سواه (( من دونه )) أي ما ألهل السماوات واألرض م )(( ما لهفيعلمهم أوًال وخيرجهم ثانياً ، إذاً 
(( ) خرب مقدم ، (( لهم )) نافية ، (( ما )) أي يتوىل أمورهم ويدبرها ، إعراب اجلملة هذه إعراا أن من ولي )
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ونه ) مبتدأ مؤخر دخلت على هذه الكلمة حرف اجلر الزائد ألنك لو حذفت من وقلت : ما هلم من دمن ولي )

ويل الستقام الكالم لكن جاءت من أجل التوكيد والتنصيص على العموم يعين ال ميكن أن يوجد ألهل 

 ِإنِ  ((ال يشرك أحدًا يف حكمه ،  )َوال ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا ) ((السماوات واألرض سوى اهللا عز وجل 
، واحلكم  ]10)[الشورى:) ْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإَلى اللهِ (( َوَما اْختَـلَ ، ]57)[األنعام:) اْلُحْكُم ِإال ِللهِ 

كوين وقدري فاخللق والتدبري كوين ، أنا أقول : كوين والصواب كوين وشرعي ، اخللق والتقدير وتدبري هذه اخلالئق 

َوال ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه  ((:  العظيمة هذا كوين ، واحلكم بني الناس باألوامر والنواهي هذا شرعي فهل املراد بقوله
األمران أو أحدمها ؟ بل املراد األمران ، ال أحد يشرك اهللا عز وجل يف حكمه ال الكوين وال الشرعي  )َأَحًدا )

وفيه دليل على وجوب الرجوع إىل حكم اهللا الشرعي وأنه ليس لنا أن نشرع يف دين اهللا ما ليس منه ال يف 

الت وأما من قال من أهل العلم : إنه لنا أن نشرع يف املعامالت ما يناسب الوقت فهذا العبادات وال يف املعام

قول باطل ، ألنه على قوهلم لنا أن جنوز يف الربا ، وأن جنوز امليسر ، وأن جنوز كل ما فيه الكسب ولو كان حمرماً 

  األمة إال ما أصلح أوهلا .وال شك أن هذا قول باطل ، فالشرع صاحل لكل زمان ومكان ولن يصلح آخر هذه 

احلكم الكوين هل أحد يشرك اهللا فيه ؟ أبداً وال أحد يدعي هذا ، هل يستطيع أحد أن ينزل الغيث ؟ ال ، هل 

يستطيع أحد أن ينبت األرض ؟ ال ، احلكم الكوين ال أحد يدعي الشركة فيه ، احلكم الشرعي هو الذي حمل 

(( َواْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمْن   شرعوا للناس ما يرون أنه مناسب .اختالف البشر ودعوى بعضهم أن هلم أن ي
) يشمل التالوة اللفظية (( اتل )فقوله :  )َوال ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا ) (() هذا كالنتيجة لقوله : ) ِكَتاِب رَبكَ 

سورة الفاحتة ، التالوة احلكمية العملية أن والتالوة العملية ، أما التالوة اللفظية فظاهرة تقول : فالن تال علي 

ُلوَن ِكَتاَب اللِه تعمل بالقرآن فإذا عملت به فقد تلوته أي تبعته وهلذا نقول يف قوله تعاىل :  (( ِإن الِذيَن يـَتـْ
 لَْيَك ِمْن ِكَتاِب رَبكَ (( اْتُل َما ُأوِحَي إِ يشمل التالوة اللفظية واحلكمية ، وقوله :  ]29)[فاطر:َوَأقَاُموا الصالَة )

) اخلطاب للرسول عليه الصالة والسالم ولكن اعلم أن اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم ينقسم إىل ثالثة )

  الثاين : ما دل الدليل أنه للعموم فهو للعموم . أقسام : األول : ما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به .

فقيل : إنه عام ، وقيل : إنه خاص وتتبعه األمة ال مبقتضى هذا اخلطاب ولكن الثالث : ما حيتمل األمرين 

َأَلْم َنْشَرْح (( مثال األول الذي دل الدليل على أنه خاص به : قوله تبارك وتعاىل :  مبقتضى أنه أسوا وقدوا .
، هذا خاص ]6)[الضحى:ا َفآَوى )(( َأَلْم َيِجْدَك يَِتيمً ، هذا ال شك أنه خاص به ، ]1)[الشرح:َلَك َصْدَرَك )

 النَساَء َفطَلُقوُهن  يا أيها النِبي ِإَذا طَلْقُتمُ (( ومثال الثاين الذي دل الدليل على أنه عام : قوله تعاىل  به .
) خطاب ملفر وال جلماعة ؟ جلماعة وهم األمة لكن نادى زعيمها (( إذا طلقتم )، فإن قوله : ]1)[الطالق:)
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النيب صلى اهللا ) إذاً اخلطاب يشمل ) يا أيها النِبي ِإَذا طَلْقُتمُ (( ورسوهلا ألم تابعون له فقال :  انه وتعاىلسبح

) لكن ) (( اْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمْن ِكَتاِب رَبكَ ومجيع األمة . ومثال ما حيتمل األمرين : هذه اآلية  عليه وسلم

فيها قرينة تدل على أنه خاص به كما سنذكرها إن شاء اهللا ، لكن األمثلة على هذا  هذه قد يقول قائل : إن 

كثرية والصواب أن اخلطاب لألمة لكن وجه لزعيمها وأسوا ألن اخلطابات اهلامة إمنا توجه للرؤساء واملتبوعني ، 

 الرسول صلى اهللا عليه وسلمفة الرب إىل ) هو القرآن ، ويف إضا) (( َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمْن ِكَتاِب رَبكَ وقوله : 

َل ِلَكِلَماتِهِ  ((دليل على أن ما أوحاه اهللا إىل رسوله من متام عنايته به  يعين ال أحد يستطيع أن يبدل  ) ال ُمَبد (

أمر  كلماته ال الكونية وال الشرعية ، أما الكونية فظاهر ال أحد يستطيع أن يبدهلا ، فإذا قال اهللا تعاىل : كن يف 

  كوين فال يستطيع أحد أن يبدله ، واضح ؟ ماذا قلت ؟ السؤال خاص ؟ 

  : ..... الطالب

  : الكونية ، ال أحد يستطيع . الشيخ

الشرعية ال أحد يستطيع شرعًا فيكون النفي هنا ليس نفي الوجود ولكنه نفي لإلمكان الشرعي ، ال أحد 

أبداً ، بل الواجب على اجلميع أن يستسلموا هللا عز وجل يستطيع أن يبدل كلمات اهللا الشرعية على وجه شرعي 

يُرِيُدوَن َأْن  ((، لو قال قائل : وجدنا من يبدل كالم اهللا فإن اهللا تعاىل أشار إىل هذا يف قوله يف األعراب : 
ُلوا َكالَم اللهِ  ع من البشر ، قلنا : نعم ، لكن هذا التبديل شرعي والتبديل الشرعي قد يق]15)[الفتح:) يـَُبد

فيحرفون الكلم عن مواضعه ، ويفسرون كالم مبا مل يرده اهللا ، ومن ذلك مجيع املعطلة لصفات اهللا عز وجل أو 

(( يعين مل جتد أيها الرسول من دون اهللا عز وجل  )َوَلْن َتِجَد ِمْن ُدونِِه ُمْلَتَحًدا ) ((لبعضها ممن بدلوا كالم اهللا ، 
إليه وتلجأ إليه ، ألن أصل االلتحاد من اللحد وهو امليل يعين لو أرادك أحد بسوء ما ) أي أحداً متيل ملتحدًا )

وجدت أحداً مينعك دون اهللا عز وجل إذًا عندما يصيب اإلنسان شيء يتضرر به أو خيافه يلتجئ إىل من ؟ إىل 

 ُقْل ِإني َلْن ُيِجيَرِني ِمنَ  *را َوال َرَشًدا (( ُقْل ِإني ال َأْمِلُك َلُكْم ضَ اهللا عز وجل ، ونظري هذه اآلية قوله تعاىل : 
(( َواْصِبْر نـَْفَسَك َمَع الِذيَن َيْدُعوَن رَبـُهْم بِاْلَغَداِة  .]22- 21)[اجلن:اللِه َأَحٌد َوَلْن َأِجَد ِمْن ُدونِِه ُمْلَتَحًدا )

يعين احبسها مع هؤالء الذين يدعون اهللا دعاء مسألة  )(( اصبر نفسك )) إىل آخره ، ) َواْلَعِشي يُرِيُدوَن َوْجَههُ 

) وال (( يريدون وجهه )) آخر النهار خملصني هللا عز وجل (( والعشي )) أول النهار (( بالغداة )ودعاء عبادة 

يريدون شيئاً من الدنيا يعين أم يفعلون ذلك هللا وحده ال ألحد سواه ، ويف اآلية إثبات الوجه هللا عز وجل وقد 

َقى أمجع علماء أهل السنة على ثبوت الوجه هللا تعاىل لداللة الكتاب والسنة على ذلك قال اهللا تعاىل :  (( َويـَبـْ
وأمجع  ( أعوذ بوجهك ):  النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقال ]27)[الرمحن:َوْجُه رَبَك ُذو اْلَجالِل َواِإلْكَراِم )
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ن هل يكون هذا الوجه مماثًال ألوجه املخلوقني ؟ امسعوا يا إخواين سلف األمة وأئمتها على ثبوت الوجه هللا ولك

لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو  ((والسيما اجلدد ، ال ميكن أن يكون وجه اهللا مماثًال ألوجه املخلوقني لقول اهللا تعاىل : 
نَـُهَما فَاْعُبْدُه َواْصطَِبْر (( َرب السَمَواِت َوا، وقوله تعاىل : ]11)[الشورى:السِميُع الَبِصيُر ) َألْرِض َوَما بـَيـْ

َفال َتْجَعُلوا لِلِه َأنَداًدا  ((، أي شبيهاً ونظرياً ، وقال اهللا تبارك وتعاىل : ]65)[مرمي:ِلِعَباَدتِِه َهْل تـَْعَلُم َلُه َسِميا )
لواجب علينا أن جنريه على ظاهره لكن ، وهكذا كل ما وصف اهللا به نفسه فا]22)[البقرة:َوَأنـُْتْم تـَْعَلُموَن )

) يعين ) لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ  ((بدون متثيل ، فإن قال قائل : إذا أثبت هللا وجها لزم من ذلك التمثيل وحنمل قوله : 

إال فيما أثبته كالوجه واليدين مثًال ؟ فاجلواب أن هذا مكابرة ألننا نعلم حسًا وعقًال أن كل مضاف إىل شيء 

يناسب ذلك الشيء ، أنتم معنا كل املضاف إىل الشيء فإنه يناسب ذلك الشيء ، أليس لإلنسان وجه ؟ فإنه 

وللجمل وجه ؟ وللحصان وجه ؟ وللفيل وجه ؟ هل هذه األوجه متفقة ؟ ال أبداً تناسب ما أضيفت إليه بل إن 

(( وجه ، ]72)[آل عمران:َواْكُفُروا آِخَرُه )آَمُنوا َوْجَه النـَهاِر  ((الوقت والزمن له وجه كما يف قوله تعاىل : 
) فأثبت للزمن وجهًا هل ميكن ألحد أن يقول : وجه النهار مثل وجه اإلنسان ؟ ال ميكن إذًا ما أضافه النهار )

اهللا لنفسه من الوجه ال ميكن أن يكون مماثًال ألوجه املخلوقني ، ألن كل صفة تناسب املوصوف فإن قال قائل : 

فما اجلواب  ( إن اهللا خلق آدم على صورته )قال :  صلى اهللا عليه وسلميف احلديث الصحيح أن النيب إنه جاء 

إما أن يقال : على صورة اهللا لكن ال يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثًال له  ؟ اجلواب من أحد وجهني : 

نة على صورة القمر ليلة البدر ، وحنن نعلم أخرب بأن أول زمرة تدخل اجل صلى اهللا عليه وسلم، الدليل أن النيب 

الوجه الثاين :  أنه ليس هناك مماثلة بني هؤالء والقمر لكن على صورة من حيث العموم إضاءة وابتهاجًا ونورًا .

أن يقال : على صورته أي على الصورة اليت اختارها اهللا عز وجل فإضافة صورة اآلدمي إىل اهللا على سبيل 

 (( َوَمْن َأْظَلُم ِممْن َمَنَع َمَساِجَد اللِه َأْن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمهُ يم كما يف قوله تعاىل : التشريف والتعظ
، ومن املعلوم أن اهللا ال يصلي يف املساجد لكن أضيفت إىل اهللا على سبيل التشريف والتعظيم ]114)[البقرة:)

، ومعلوم أن اهللا عز ]13)[الشمس:نَاَقَة اللِه َوُسْقَياَها ) ((وألا إمنا بنيت لطاعة اهللا ، وكقول صاحل لقومه : 

وجل ليس هذه الناقة له يركبها لكن أضيفت إىل اهللا على سبيل التشريف والتعظيم فيكون خلق آدم على صورته 

نفطار : قال اهللا تعاىل يف سور اال أو على صورة الرمحن يعين على الصورة اليت اختارها من بني سائر املخلوقات .

، أي جعلك ذا ]7-6)[االنفطار:الِذي َخَلَقَك َفَسواَك فـََعَدَلَك ) *(( يَا َأيـَها اِإلنَساُن َما َغرَك ِبَربَك اْلَكرِيِم 

اعتدال وهذا يشمل اعتدال القامة واعتدال اخللقة ، طيب ففهمنا اآلن واحلمد هللا أن اهللا تعاىل له وجه حقيقي 

) (( يريدون وجهه )) ويف هذا إشارة إىل اإلخالص ، لقوله : (( يريدون وجهه )ه املخلوقني وأنه ال يشبه أوج
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نـَْيا ((فعليك أخي املسلم باإلخالص حىت تنتفع بالعمل  ُهْم تُرِيُد زِيَنَة اْلَحَياِة الد َناَك َعنـْ ) يعين ال ) َوال تـَْعُد َعيـْ

) بل اجعل نظرك إليهم دائمًا وصحبتك هلم الحياة الدنيا )(( تريد زينة تعد عيناك عن هؤالء السادة الكرام 

نـَْيا(( دائماً ويف قوله :  إشارة إىل أنه لو أن الرسول عليه الصالة والسالم فارقهم ملصلحة ) تُرِيُد زِيَنَة اْلَحَياِة الد (

َوال ُتِطْع َمْن  ((حة دينية ، دينية فهل يدخل هذا يف النهي أو ال ؟ ال ، النهي أن ترتك أهل اخلري للدنيا ال ملصل
) يعين عن ذكره ) َوال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قـَْلَبُه َعْن ِذْكرِنَا (( )َأْغَفْلَنا قـَْلَبُه َعْن ِذْكرِنَا َواتـَبَع َهَواُه وََكاَن َأْمُرُه فـُُرطًا )

إيانا أو عن الذكر الذي أنزلناه فعلى األول يكون املراد أن اإلنسان الذي يذكر اهللا بلسان دون قلبه داخل يف 

اآلية ، وعلى الثاين يكون املراد الرجل الذي أغفل اهللا قلبه عن القرآن فلم يرفع به رأساً ومل ير يف خمالفته بأساً ، ، 

) (( فرطاً )) أي شأنه (( وكان أمره )) ومل يتبع اهلدى ، ) َفْلَنا قـَْلَبُه َعْن ِذْكرِنَا َواتـَبَع َهَواهُ َوال ُتِطْع َمْن َأغْ  ((

أي منفرطًا عليه متضي األيام والليايل وال حيس بشيء ويف هذه اآلية إشارة إىل أمهية حضور القلب عند ذكر اهللا 

ن تنزع الربكة من أعماله وأوقاته حىت يكون أمره فرطًا عليه جتري وأن اإلنسان الذي يذكر اهللا بلسان ال بقلبه يكو 

(( جري يبقى الساعات الطويلة وهو مل حيصل شيئًا لكن لو كان قلبه مع اهللا حلصلت الربكة يف مجيع أعماله 
؟ للرسول صلى اهللا  ) اخلطاب ملن(( قل )) ) اْلَحق ِمْن رَبُكمْ  (( َوُقلِ ) مث قال اهللا عز وجل : وكان أمره فرطاً )

) ال من غريه فال تطلب احلق من طريق غري طريق اهللا عز وجل (( الحق من ربكم )عليه وسلم أي قلها معلنًا 

) (( ومن شاء فليكفر )) واألمر يف قوله : ) َفَمْن َشاَء فـَْليـُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَْلَيْكُفرْ  ((ألن احلق من عند اهللا 

بل هو للتهديد كما يهدد اإلنسان غريه فيقول : افعل كذا أو إن كنت صادقاً  ليس ...و للتهديد وليس لإلباحة 

) يعين من كفر فله النار قد ) ِإنا َأْعَتْدنَا ِللظاِلِميَن نَارًا َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدقـَُها ((فافعل ذلك ، ويدل لذلك قوله : 

) فإذا قال قائل : هل (( فليكفر )والدليل على هذا قوله : ) املراد به الكافرين ، (( للظالمين )أعدت وقوله : 

، وال أحد ]254)[البقرة:الظاِلُموَن ) (( َواْلَكاِفُروَن ُهمُ الكفر يسمى ظلمًا ؟ اجلواب نعم كما قال عز وجل : 

 نَارًا َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدقـَُها ِإنا َأْعَتْدنَا لِلظاِلِمينَ  ((أظلم ممن جعل مع اهللا شريكًا وهو الذي خلقه وأمده وأعده ، 
) ما حوهلا يعين أن النار أحاطت م والعياذ باهللا ، ال ميكن أن (( سرادقها )) أي بالنار ، (( أحاط بهم )) )

) يعين أن أهل ) َرابُ َوِإْن َيْسَتِغيثُوا يـَُغاثُوا ِبَماٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الش  ((يفروا عنها مييناً وال مشاًال ، 

النار أعاذين اهللا وإياكم منها إذا عطشوا عطشاً شديداً وذلك بأكل الزقوم أو بغري ذلك أغيثوا ذا املاء أغيثوا مباء  

كاملهل يقول : " كعكل الزيت " يعين تفله أو ما أشبه ذلك مما هو منظر كريه وال تقبله النفوس كما قال اهللا 

َوِإْن  ((، ]17)[إبراهيم:) (( يـََتَجرُعُه َوال َيَكاُد ُيِسيُغهُ ) أي كالصديد )ْن َماٍء َصِديٍد َوُيْسَقى مِ  ((تعاىل : 
) أعوذ باهللا إذا قرب منها شواها وتساقطت ألا تنهري والعياذ ) َيْسَتِغيثُوا يـَُغاثُوا ِبَماٍء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوهَ 
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َوُسُقوا َماًء َحِميًما  ((إذا وصل إىل أمعائهم قطعها كما قال جل وعال : باهللا من شدة فيح هذا املاء ، طيب و 
، وما أعظم الوجع واألمل فيما تقطع أمعائهم من الداخل لكن مع ذلك تقطع ]15)[حممد:فـََقطَع َأْمَعاَءُهْم )

َرَها ((وتعاد كاجللود  ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغيـْ َما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبداهللا أكرب سبحان  القادر على ]56)[النساء:) ُكل ،

كل شيء ، وبلحظة يكون هذا الشيء متتابع ، كلما نضجت بدلوا ، كلما تقطعت األمعاء فإا توصل بسرعة 

) فعل ماضي إلنشاء الذم ، (( بئس )) هذا قدح يف هذا الشراب ، و ) بِْئَس الشَرابُ (( ، يقول عز وجل : 

أي قبح مرتفقها واالرتفاق ا املرتفق ما يرتفق به  )َوَساَءْت ُمْرتـََفًقا ) ((لعياذ باهللا ، بئس الشراب شرام  وا

مث قال  اإلنسان من سكن ، وقد يكون حسنًا وقد يكون سيئًا ، فاجلنة حسنت مرتفقا ، والنار ساءت مرتفقًا .

هذا  ]30)[الكهف:ا ال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًال )(( ِإن الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت ِإن عز وجل : 

، ]23)[الزمر:) َمثَاِنيَ  ((من أسلوب القرآن أنه سبحانه إذا ذكر أهل النار ذكر أهل اجلنة وهذا من معىن قوله : 

ه ، وسبق أي تثىن فيه املعاين واألحوال واألوصاف ليكون اإلنسان جامعًا بني اخلوف والرجاء يف سريه إىل رب

كان الذي يتوقع   )ِإنا ال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًال )(( ) (( آمنوا وعملوا الصالحات )الكالم على قوله : 

)  لبيان العلة يف (( أجر من أحسن عمًال )اإلنسان أن يقول : إنا ال نضيع أجرهم , ولكنه عز وجل قال : 

هذا من وجه معنوي ، الوجه  )(( َهْل َجَزاُء اِإلْحَساِن ِإال اِإلْحَساُن )ثواب هؤالء و هو أم أحسنوا العمل ، 

ِإنا (( اللفظي أن يتقون رؤوس اآلي متوافقة متطابقة ألنه لو قال : إنا ال نضيع أجرهم الختلفت رؤوس اآلي ، 
أمرين : األول : اإلخالص هللا عز ومباذا يكون إحسان  العمل ؟ يكون ب  )ال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًال )

وال خيفى ما يف اآلية الكرمية من احلث على إحسان  صلى اهللا عليه وسلم . والثاين : املتابعة لرسول اهللا وجل .

 َلُهْم َجناُت َعْدنٍ (( ) (( الذين آمنوا وعملوا الصالحات )) املشار إليه ) (( ُأْولَِئَك َلُهْم َجناُت َعْدنٍ  العمل .
) واجلنات مجع جنة وهي الدار اليت أعدها اهللا تعاىل ألوليائه فيها ما ال عني رأيت وال أذن مسعت وال خطر على )

) أي ال يبغون حتوًال عنها ومن متام (( ال يبغون عنها حوال )قلب بشر ، والعدن مبعىن اإلقامة يعين جنات إقامة 

م ، ومن متام الشقاء يف أهل النار أن الواحد منهم ال يرى النعيم أن كل واحد منهم ال يرى أن أحدًا أنعم منه

أحدًا أشد منه عذابًا ، لكن هؤالء ال يرون أن أحدًا أنعم منهم ألم لو رأوا ذلك لتنغص نعيمهم حيث 

  يتصورون أنه أقل .

، السؤال ]25)[الكهف:وا ِتْسًعا )(( َولَِبثُوا ِفي َكْهِفِهْم َثالَث ِمائٍَة ِسِنيَن َواْزَدادُ : تبارك وتعاىلقوله :  الشيخ

  ؟ )(( َولَِبثُوا ِفي َكْهِفِهْم َثالَث ِمائٍَة ِسِنيَن َواْزَداُدوا ِتْسًعا )ارفع يدك اللي وراءك ما معىن هذه الرتكيبة 

  : الرد على من زعم . الطالب
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  ؟ : يعين قصدي ملاذا مل تكن اآلية ولبثوا يف كهفهم ثالمثائة سنني وتسع سنني  الشيخ

  : للرد على اليهود ألم زعموا أن يف الدوران يوجد هذا العدد عدد ثالمثائة وتسعة . الطالب

  : خطأ ، سليم ؟  الشيخ

  : قالوا : بأن الشمسية والقمرية ..... الطالب

  : ال غلط أيضاً ، نعم . الشيخ

  : قلنا : إن املعنيني مبعىن واحد أو .... مبعىن واحد . الطالب

   ثالمثائة سنني وتسع سنني مبعىن ثالمثائة سنني وازدادوا تسعا نعم .: يعين الشيخ

  : قال اهللا تعاىل ذلك واهللا أعلم لتناسب رؤوس اآليات . الطالب

) باعتبار السنوات (( ثالثمائة سنين ): رؤوس اآليات ..... طيب يرى بعض أهل العلم أن قوله :  الشيخ

  السنوات امليالدية ماذا تقول ؟  ) باعتبار(( وازدادوا تسعاً )الشمسية 

  : ..... الطالب

  : غري صحيح ، نعم ، ألن العدد املعترب يف التوقيت هي األشهر اهلاللية ، ما دليلك ؟  الشيخ

َة الشُهوِر ِعْنَد اللِه اثـَْنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب اللِه يـَْوَم َخَلَق السَمَواِت وَ :  الطالب ِعد َها (( ِإن اَألْرَض ِمنـْ
  .]36)[التوبة:َأْربـََعٌة ُحُرٌم )

  : طيب . الشيخ

  .]189)[البقرة:) اَألِهلِة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت ِللناِس َواْلَحج  (( َيْسأَُلوَنَك َعنِ :  الطالب

  : طيب اآلية الثالثة ؟  الشيخ

 نُورًا َوَقدرَُه َمَناِزَل لِتَـْعَلُموا َعَدَد السِنيَن َواْلِحَسابَ  (( ُهَو الِذي َجَعَل الشْمَس ِضَياًء َواْلَقَمرَ :  الطالب
  .]5)[يونس:)

  : أحسنت ، بارك اهللا فيكم ، متام . الشيخ

) من قول (( ولبثوا )) استدل بعض املفسرين ذه اجلملة على أن قوله : ) اللُه َأْعَلُم ِبَما لَِبثُوا (( ُقلِ قوله : 

  الوا ولبثوا فما جوابك ؟ أهل الكتاب أي ق

  : ...... الطالب

  ) ؟) اللُه َأْعَلُم ِبَما لَِبثُوا (( ُقلِ ) من كالم اهللا ، إذاً كيف قال : (( ولبثوا ): أن قوله :  الشيخ

  : ..... الطالب
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) وقد ) ْعَلُم ِبَما لَِبثُوااللُه أَ  (( ُقلِ : لتأكيد اجلملة السابقة أم لبثوا ثالمثائة سنني وازدادوا تسعًا فقال :  الشيخ

  أخربنا سبحانه وتعاىل أم لبثوا ثالمثائة سنني وازدادوا تسعا ، طيب .

  أي احلكمني الكوين أو الشرعي ؟  )َوال ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا ) ((قوله : 

  : ..... الطالب

حكم اهللا ، أما الشرعي فقد يغري حكم اهللا  : املراد احلكمان ، نعم ، أما الكوين فال أحد يستطيع أن يغري الشيخ

  ولكنه ليس مأذوناً له يف ذلك فيكون النفي لنفي مشروعيته ، طيب بارك اهللا فيكم .

  ) له معنيان دكتور صاحل ؟ ) (( َواْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمْن ِكَتاِب رَبكَ قوله تعاىل : 

  ) أي تالوة القراءة اللفظة وتالوة القراءة املعنوية .) ِكَتاِب رَبكَ   (( َواْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمنْ :  الطالب

) يعين بذلك اتله لفظاً ، اتله أيضاً اتباعًا ألن املتبع يقال : تال فالناً أي تابعه (( اتل ): إي يعين االتباع  الشيخ

.  

  ) معناها يا حممد ؟ (( وال تعد عيناك عنهم )قوله : 

  : ..... الطالب

  : ال تنظر لغريهم ، هل هذا النهي مقيد ؟  الشيخ

  : ..... الطالب

  : ملاذا ؟  الشيخ

  : ..... الطالب

  ) بارك اهللا فيكم .(( تريد زينة الحياة الدنيا ): لقوله :  الشيخ

  ) ؟ (( وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا )ماذا نستفيد من قوله : 

  : ..... الطالب

  ور القلب عند ذكر اهللا عز وجل .: تفيد أنه البد من حض الشيخ

  هل الناس اآلن واقعون يف هذه الغفلة ؟ السؤال لك . 

  : كثري . الطالب

: أحسنت ، والسيما إذا كان اإلنسان يف الصالة فإن الشيطان يتسلط عليه ليغفل قلبه عن ذكر الصالة  الشيخ

  الذي هو متلبس به .

  ) ما يدل على أن الكفر ظلم ؟ لظالمين )(( ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا لهل يف اآلية 
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  ) .)ِإنا َأْعَتْدنَا لِلظاِلِميَن نَارًا َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدقـَُها  ((:  سبحانه وتعاىل: يدل عليه قول اهللا  الطالب

  ) وهل عندك آية تدل على أن الكافر ظامل ؟ ما هي ؟(( فليكفر ): بعد قوله :  الشيخ

  .]144)[األنعام:) افْـتَـَرى َعَلى اللِه َكِذبًا  ْظَلُم ِممنِ َفَمْن أَ  ((:  الطالب

  : ال . الشيخ

  . )الظاِلُموَن ) َواْلَكاِفُروَن ُهمُ  ((:  الطالب

  : بارك اهللا فيك . الشيخ

  انتهت املناقشة وقلت لكم : أن لكم مخس دقائق أسئلة نعم يا دكتور ؟ 

  ) ؟ (( أحاط بهم )) وما اكتفى بقوله : (( أحاط بهم سرادقها ): : ما الفائدة ..... قوله تعاىل  الطالب

: أي نعم ، يعين معناه أن النار هلا سرادق وهو ما حوهلا حميط ؤالء ، وهو أبلغ من اإلحاطة ا ألن هذا  الشيخ

  السرادق احمليط بالنار وبأهل النار ، نعم .

قَاَل الِذيَن َغَلُبوا َعَلى  (() ..... يف قوله : ة رابعهم كلبهم )(( سيقول ثالث: ...... ومنه قوله تعاىل :  الطالب
  هذا من املعلوم أم ..... ومع ذلك سكت اهللا عن قوهلم . )َأْمرِِهْم لََنتِخَذن َعَلْيِهْم َمْسِجًدا )

حرامًا ، أليس : ال ، ما سكت جاء يف السنة بأنه منكر وقد يقول القائل : إنه يف شريعة هؤالء ليس  الشيخ

خرب ومل ينه عنه لكن جاء النهي عنه  ( لتتبعن سنن من كان قبلكم )أخرب وقال :  الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  يف نصوص أخرى .

  ) .(( أبصر به وأسمع )... :  الطالب

  : قلنا لكم : هذه تعجب يعين ما أبصره وما أمسعه . الشيخ

  : ...... الطالب

) الذكر الذي أنزلنا وهو القرآن  (( عن ذكرنا )) أي عن ذكره إيانا أو (( عن ذكرنا )ن : : ذكرنا فيها قوال الشيخ

  .]9)[احلجر:(( ِإنا َنْحُن نـَزْلَنا الذْكَر َوِإنا َلُه َلَحاِفظُوَن )كما قال اهللا عز وجل : 

  : ..... الطالب

  ن .: ال ، قلنا : اآلية شاملة هلذا وهلذا ، شاملة لألمري الشيخ

  : ..... الطالب

: إيانا يعين هو يذكر بلسانه لكن قلبه غافل وهذا حال كثري من الناس اليوم ، متت اخلمس ؟ من املراقب  الشيخ

  ؟ باقي طيب .



 - 10  -

: ملا أعثر عليهم القوم قوم أهل الفتية أصحاب الكهف ملا أعثروا عليهم هل أعثروا عليهم بعدما تنازعوا  الطالب

مسجد على قبورهم يعين أمراؤهم أمرهم أن يبنوا مسجد على قبورهم فهل معىن ذلك بعدما عليهم وبنوا عليهم 

  توفوا ؟ 

  : إي بعد ما توفوا ، آخر واحد . الشيخ

. هل يؤخذ منه ... )) (( ِإنـُهْم ِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يـَْرُجُموُكْم َأْو يُِعيُدوُكْم ِفي ِملِتِهمْ : يف قوله تعاىل :  الطالب

  لشرع من قبلنا ؟ 

  : ما هو ظاهر ، ألن هؤالء قد يذكرون بيان الواقع أن هذا أو هذا سيكون .نأخذ الدرس  الشيخ

) األار مجع ر وهي أربعة أنواع ) األَنـَْهارُ  (( ُأْولَِئَك َلُهْم َجناُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتِهمُ قال اهللا عز وجل : 

(( َمَثُل اْلَجنِة الِتي ُوِعَد اْلُمتـُقوَن ِفيَها َأنـَْهاٌر ِمْن َماٍء حممد صلى اهللا عليه وسلم قال : ذكرها اهللا تعاىل يف سورة 
ٍة لِلشارِبِيَن َوَأنـَْهاٌر ِمنْ  ْر طَْعُمُه َوَأنـَْهاٌر ِمْن َخْمٍر َلذىَغْيِر آِسٍن َوَأنـَْهاٌر ِمْن لََبٍن َلْم يـَتَـَغيـَعَسٍل ُمَصف  

) واملعىن واحد ألنه إذا كانت األار (( تحتها )) ويف آية أخرى يقول : (( تحتهم )، وهنا قال : ]15مد:)[حم)

(( يحلون ) ) ُيَحلْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهبٍ  ((جتري حتت أشجارها وقصورها فهي جتري حتتها بال شك 
َوُحلوا َأَساِوَر  ((: إن من هنا زائدة لقول اهللا تعاىل : ) قال بعضهم (( من أساور )) أي يف هذه اجلنات فيها )

، فمن زائدة لكن هذا القول ضعيف ، ألن من ال تزاد يف اإلثبات كما قال ابن مالك ]21)[اإلنسان:) ِمْن ِفضةٍ 

ن إما أن رمحه اهللا يف األلفية : " وزيد يف نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مطر " وإذا بطل هذا القول فإن م

تكون للبيان ألن أساور من أي شيء ؟ من فضة ، من حديد ، من ذهب ، من زبرجد ، ما ندري فتكون من 

) (( يحلون فيها من أساور )إيش ؟ بيانية ، وإما أن تكون من أساور ، أنا غلطت ، من بيانية يف من األخرى ، 

الكثرية العظيمة توزع عليهم فتكون من للتبعيض  إما أن تكون للتبعيض ، حيلون فيها بعض أساور ، ألن األساور

(( من ذهب يعين بعض أساور أي حيلى كل واحد منهم شيئًا من هذه األساور وحينئذ ال يكون فيه إشكال ، 
) بيان ألساور أا من ذهب ، ولكن ال حتسبوا أن الذهب الذي يف اجلنة كالذهب (( من )) هذه من بيانية ، )

  لف اختالفاً عظيماً الدنيا خيت الذي يف


